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I. PENDAHULUAN 

A. Visi, misi dan tujuan pendidikan Prodi 

a. Visi 

Menjadi Program Studi Ekonomi yang unggul dan Islami di kawasan ASEAN pada tahun 2025  

b. Misi 

a. Memperluas kerjasama bertaraf nasional dan internasional untuk mewujudkan program studi yang menjadi rujukan dalam 

pengembangan ilmu ekonomi Islam 

b. Menyelenggarakan pendidikan dengan nuansa ilmiah dan islami untuk membentuk sarjana ekonomi Islami yang berakhlak mulia 

dengan penguasaan teori ekonomi yang kuat dan analisis yang tajam berdaya saing internasional.  

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu ekonomi untuk kemaslahatan umat. 

d. Melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat bagi terwujudnya kemaslahatan umat yang berkemajuan    

3. Tujuan 

a. Membentuk sarjana ekonomi Islam yang berakhlak mulia dengan penguasaan teori ekonomi yang kuat, analisis yang tajam,  

serta keahlian manajemen dan kewirausahaan yang baik. 

b. Memperkuat muatan nilai-nilai ajaran Islam di dalam teori ekonomi. 

c. Membangun kondisi kerja  yang kondusif bagi semua civitas akademika Studi Ekonomi Pembangunan FEB-UMY. 

d. Membangun kerjasama yang bertaraf Internasional dalam pengembangan kegiatan akademik.  

 

 

 

 



A. Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) 

Capaian Pembelajaran Prodi Ekonomi berdasarkan Profil Lulusan sebagai berikut: 

NO UNSUR SN PT & KKNI Kode CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

1 Sikap 

S1 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius;  

S2 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan 

etika;  

S3 

Berkontribusi  dalam  peningkatan  

mutu  kehidupan  bermasyarakat,  

berbangsa,  bernegara,  dan  

kemajuan  peradaban berdasarkan 

Pancasila;  

S4 

Berperan  sebagai  warga  negara  

yang  bangga  dan  cinta  tanah  

air,  memiliki  nasionalisme  serta  

rasa  tanggungjawab  pada negara 

dan bangsa;  



NO UNSUR SN PT & KKNI Kode CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

S5 

Menghargai keanekaragaman 

budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain;  

S6 

Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan;  

S7 

Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara;  

S8 
Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik;  

S9 

Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri;  

S10 

Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

2 Penguasaan PP1 Menguasai  teori dan Konsep dasar 



NO UNSUR SN PT & KKNI Kode CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

Pengetahuan Ekonomi mikro serta mengaitkan 

dengan ekonomi Islam 

PP2 

Menguasai  teori dan Konsep dasar 

Ekonomi makro serta mengaitkan 

dengan ekonomi Islam 

PP3 

Menguasai  teori dan konsep 

paradigma pembangunan dan 

metodolologi penelitian kualitatif dan 

kuantitatif 

PP4 

Menguasai metode penelitian dan 

mengaplikasikan kedalam 

penyusunan desain penelitian 

PP5 
Menguasai minimal salah satu 

bahasa internasional 

PP6 

Menguasai pengetahuan tentang 

jenis dan regulasi organisasi lokal, 

nasional, regional dan global 

PP7 

Menguasai konsep dan teknik 

menyusun rencana strategis dan 

menjabarkannya dalam rencana 



NO UNSUR SN PT & KKNI Kode CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

operasional dan mampu 

mengaplikasikan. 

3 Ketrampilan Umum 

KU1 

mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

KU2 
Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur 

KU3 

mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

KU4 
Mampu menyusun deskripsi saintifik 

hasil kajian tersebut di atas dalam 



NO UNSUR SN PT & KKNI Kode CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 

dan mengunggahnya dalam laman 

perguru an tinggi; 

KU5 

mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

KU6 

mampu memelihara dan 

mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di 

dalam maupun di luar lembaganya. 

KU7 

mampu bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada 

di bawah tanggung jawabnya; 

KU8 
mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada di 



NO UNSUR SN PT & KKNI Kode CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

bawah tanggung jawabnya, dan 

mampumengelola pembelajaran secara 

mandiri 

KU9 

mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

4 Ketrampilan khusus 

KK1 

Mampu mengaplikasikan teori dan 

teknik analisis ekonomi dalam 

memahami dan menyelesaikan 

fenomena dan persoalan ekonomi 

dengan menggunakan berbagai 

pendekatan baik kuantitatif maupun 

kualitatif 

KK2 

Menguasai pengetahuan tentang 

konsep dasar ekonomi berikut 

terapannya dalam bidang keuangan-

moneter-dan perbankan; 

perdagangan-industri dan 



NO UNSUR SN PT & KKNI Kode CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

pembangunan; serta ekonomi 

regional, public dan kelembagaan 

KK3 

Mampu berkomunikasi lisan dan 

tulisan dalam bidang ekonomi secara 

kritis, logis, dan kreatif serta mampu 

berinteraksi dan mengambil 

keputusan secara bertanggungjawab 

baik secara mandiri dan atau 

kelompok 

KK4 

Mampu mengambil keputusan yang 

tepat berdasarkan analisis informasi 

dan data, dan mampu memberikan 

petunjuk dalam memilih berbagai 

alternatif solusi secara mandiri dan 

kelompok. 

KK5 

Bertanggung jawab pada pekerjaan 

sendiri dan dapat diberi tanggung 

jawab atas pencapaian hasil kerja 

organisasi. 

 

 



 

INFORMASI MATA KULIAH 

A. Nama dan bobot sks, Kode Mata kuliah dan Semester Penawaran 

Nama Mata Kuliah : Aplikasi Ekonomi Mikro dalam Ekonomi dan Bisnis 

Bobot SKS : 3 SKS 

Kode Mata kuliah : - 

Semester : V (Gasal) 

B. Ketercapaian Pembelajaran berdasarkan Sikap, Penguasaan Pengetahuan, Ketrampilan Umum & Ketrampilan Khusus melalui 

Mata Kuliah yang bersangkutan 

Capaian Pembelajaran yang dimiliki oleh Mahasiswa setelah mengikuti Mata kuliah Aplikasi Ekonomi Mikro dalam Ekonomi dan Bisnis 

adalah:  

RANAH CPL CPMK SUB-CPMK 

SOFTSKILL 1. Menginternalisasi nilai, norma,   

dan etika akademik (S3) 

1. Mahasiswa mampu memahami 

filosofi mempelajari ekonomi 

mikro dan aplikasinya dalam 

ekonomi dan bisnis  

1. Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam 

perkuliahan, tugas dan 

ujian/evaluasi (L1) 

2. Berkontribusi dalam 

peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan 

pancasila (S6) 

2. Mahasiswa mampu memahami 

deskripsi ekonomi mikro   

2. Mahasiswa mampu melakukan 

tugas/kerja dalam tim (L2) 

 3. Mahasiswa mampu memahami 

aplikasinya dalam ekonomi 

dan bisnis 

3. Mahasiswa mampu memahami 

materi yang disampaikan 

(L3) 



PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

1. Kemampuan menganalisis dan 

mengambil keputusan (PP3) 

4. Mahasiswa mampu melakukan 

analisis ekonomi mikro  

4 Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan baik 

serta logis (L4)  

2. Memahami teknologi 

informasi (PP7) 

 5. Mahasiswa mampu melakukan 

penelusuran materi, kasus 

dan bahan pembelajaran 

lainnya (L5)  

KETRAMPILAN KHUSUS 1. Kemampuan bernegosiasi dan 

berkomunikasi secara efektif 

(KK3) 

6. Mahasiswa mampu melakukan 

analisis materi dan kasus (L6) 

2. Mampu melakukan 

penelusuran bahan hukum 

(KK9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matrik Pembelajaran 

Ming
gu ke 

Pert 

ke 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian 
Materi/Pokok 

Bahasan 

Strategi/ 
Bentuk 

Pembelajaran 

Pengalaman 
belajar 

mahasiswa 

Kriteria 
Penilaian 

(indikator) 

Bobo
t 

Nilai 

1 1 

3X50 

menit 

HARDSKILLS 
Mahasiswa mampu memahami 

materi yang disampaikan (L3) 

 

SOFTSKILL 

 

1. Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi 

kejujuran dan disiplin 

dalam perkuliahan, tugas 

dan ujian/evaluasi (L1) 

Ekonomi 
Mikro dan 
analisis 
keseimbangan 
jangka pendek 
dan jangka 
panjang 

1. Ayat-ayat Al-
Qur’an tentang 
ekonomi 

2. RPS 
3. Penjelasan 

umum tentang 
materi 
ekonomi mikro 
dan aplikasinya 
dalam ekonomi 
dan bisnis 

4. Peralatan yang 
harus dibawa 

5. Penugasan 
yang akan 
diberikan 

6. Penilaian 
7. Tugas Makalah 
8. Ujian 

kompetensi 
9. Menjelaskan 

mengenai 
pasar 
persaingan 
sempurna dan 
aplikasinya 

1. Contextual 
Instruction  
  

Diskusi 
tentang 
pemahaman 
teori ekonomi 
yang sudah 
dipelajari, 
pemahaman 
teori produksi 
dan teori 
biaya, konsep 
keseimbangan 
ekonomi 
jangka 
pendek dan 
jangka 
panjang 

  



dalam ekonomi 
dan bisnis 

2    2 

3X50 
menit 

HARDSKILLS 
1. Mahasiswa mampu 

memahami materi yang 

disampaikan (L3) 

2. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  

3. Mahasiswa mampu 

mengaplikasikan ekonomi 

mikro dalam kasus pasar 

persaingan sempurna (L5) 

 

SOFTSKILLS 

Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam 

perkuliahan, tugas dan 

ujian/evaluasi (L1) 

Aplikasi Pasar 
persaingan 
sempurna  dalam 
ekonomi dan 
bisnsis 
 

1. Ayat-ayat AL 
Qur’an tentang 
perintah 
bekerja dengan 
baik 

2. Ciri-ciri pasar 
persaingan 
sempurna 

3. Keseimbangan 
pasar jangka 
pendek dan 
jangka panjang 
 
 

1. Discoveri 
Learning 

2.  Self 
Directed 
Learning 

Menjelaskan 
dan 
mengaplikasi
kan kasus-
kasus 
persaingan 
sempurna dan 
menganalisis 
keseimbangan 
perusahaan 
dalam jangka 
pendek dan 
jangka 
panjang 

HARDSKILL: 

1. Penjelasan 
dan analisis 
kurva 

2. Kedalaman 
analisis dan 
contoh dalam 
ekonomi 

SOFTSKILL: 

1. Kejujuran  

2. Disiplin  

5% 



3  3 

3X50 

menit 

HARDSKILLS 
1. Mahasiswa mampu 

memahami materi yang 

disampaikan (L3) 
2. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  
3. Mahasiswa mampu 

mengaplikasikan konsep 

pasar persaingan 

sempurna dalam konteks 

kebijakan pajak (L5) 
SOFTSKILLS 
Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam 

perkuliahan, tugas dan 

ujian/evaluasi (L1) 

 

 

Aplikasi pasar 
persaingan 
sempurna dalam 
ekonomi dan 
bisnis 

1. Ayat Al-Qur’an 

tentang kerjasama 

dalam kebaikan 

2. Penentuan titik 

tutup usaha  

3. Pengaruh pajak 

terhadap 

keseimbangan 

ekonomi 

 

1.  Discoveri 
Learning 

2.  Self 
Directed 
Learning 

Menganalisis 
dan 
mengaplikasi
kan 
persaingan 
sempurna 
dalam kasus 
kebijakan 
pajak 

Tugas (T) 1 
perorangan, 
membuat 
makalah 
kelompok 
tentang 
aplikasi pasar 
persaingan 
sempurna 
dalam dunia 
bisnis 

HARDSKILL: 

1. Penjelasan 
dan analisis 
kurva 

2. Kedalaman 
analisis dan 
aplikasi 
dalam realitas 
ekonomi 

SOFTSKILL: 

1. Kejujuran  

2. Disiplin  

10% 



4  4 

2 X 50 

menit 

HARDSKILLS 

1. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  

2. Mahasiswa mampu 

melakukan analisis 

materi dan kasus (L6) 

SOFTSKILLS 

Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam perkuliahan, 

tugas dan ujian/evaluasi (L1) 

 

1.Aplikasi ekonomi 

mikor dalam 

Keseimbangan 

Jangka pendek 

dan jangka 

panjang pasar 

persaingan 

sempurna  

2. Aplikasi 

ekonomi mikro 

dalam kebijakan 

perpajakan 

1. Ayat-ayat AL 
Qur’an dan  
Perilaku 
persaingan 
dalam Islam 

2. Analisis dan 

aplikasi ekonomi 

mikro dalam 

keseimbangan 

jangka pendek 

dan jangka 

panjang 

2. Analisis dan 

aplikasi ekonomi 

mikro dalam 

kebijakan 

perpajakan 

Self Directed 

Learning 
Evaluasi 
Capaian 
Pembelajaran 
(ECP)  1  

Ujian tertulis 
esay sifatnya 
tertutup 

HARDSKILL: 
Ketepatan 
jawaban  

SOFTSKILL:  

1. Kejujuran 

2. Disiplin 

25% 

  5  5 

3X50 
menit 

HARDSKILLS 
1. Mahasiswa mampu 

memahami materi yang 

disampaikan (L3) 

2. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  
3. Mahasiswa mampu 

menganalisis aplikasi 

ekonomi mikro dalam 

materi dan kasus 

monopoli dengan banyak 

pabrik (L6) 

 
SOFTSKILLS 

Monopoli 1. Ayat-ayat Al-

Qur’an tentang 

kewajiban 

negara 

melindungi 

rakyatnya 

2. Aplikasi 

monopoli dalam 

banyak pabrik 

3. Aplikasi 

monopoli dan 

kebijakan 

diskriminasi 

harga 

1.  Discoveri 
Learning 

2.  Self 

Directed 

Learning 

Menganalisis 
dan 
mengaplikasi
kan faktor-
faktor yang  
menimbulkan 
monopoli, 
keseimbangan 
ekonomi 
dalam 
monopoli, 
monopoli 
dengan 
banyak pabrik 

HARDSKILL: 

1. Penjelasan 
dan analisis 
kurva 

2. Kedalaman 
analisis dan 
aplikasi 
dalam 
ekonomi 

SOFTSKILL: 

1. Kejujuran  

2. Disiplin  

5% 



Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam perkuliahan, 

tugas dan ujian/evaluasi (L1) 

 

6  6 

3 X 50 

menit 

HARDSKILLS 

1. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  

2. Mahasiswa mampu 

melakukan analisis 

materi dan kasus 

monopoli dan kebijakan 

pemerintah (L6) 

SOFTSKILLS 

Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam perkuliahan, 

tugas dan ujian/evaluasi (L1) 

 

1.Monopoli dan 

pemerintah  

2. Monopoli 

bilateral 

1. Ayat-ayat AL  
  Qur’an tentang   
  monopoli dan  
  jaminan sosial  
2. Aplikasi monopoli 

dan kebijakan 

pemerintah 

3. Aplikasi monopoli 

bilateral 

Self Directed 

Learning 
1. 
Menganalisis 
dan 
mengaplikasi
kan kasus 
monopoli 
bilateral dan 
kebijakan 
pemerintah 

2. Tugas 
makalah 
kelompok 
tentang 
aplikasi 
monopoli 
dalam 
kegiatan 
bisnis 

HARDSKILL: 
Ketepatan 
jawaban  

SOFTSKILL:  

1. Kejujuran 

2. Disiplin 

10 % 



7  7 

3 X 50 

menit 

HARDSKILLS 

1. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  

2. Mahasiswa mampu 

melakukan penelusuran 

materi, kasus dan bahan 

pembelajaran lainnya (L5) 

3. Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 

mengaplikasikan materi 

dan kasus (L6) 

SOFTSKILLS 

Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam perkuliahan, 

tugas dan ujian/evaluasi (L1) 

Oligopoli 
 

 

1. Ayat-ayat AL 
Qur’an tentang 
perintah selalu 
beramal sholeh 

2. Karakteristik 

oligopoli dan 

aplikasi oligopoli 

3.Analisis dan 

aplikasi Duopli  

Self Directed 
Learning 
 
 

Menganalisis 
dan 
mengaplikasi
kan oligopoli, 
aplikasi dan 
analisis 
duopoli 

HARDSKILL: 

1. Penjelasan 
dan analisis 
kurva 

2. Kedalaman 
analisis dan 
aplikasi 
dalam 
ekonomi 

SOFTSKILL: 

1. Kejujuran  

2. Disiplin  

5% 



8  8 

1,5 X 50 
menit 

HARDSKILLS 

1. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  

2. Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 

mengaplikasikan materi 

dan kasus (L6) 

SOFTSKILLS 

Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam perkuliahan, 

tugas dan ujian/evaluasi (L1) 

Monopoli dan 

pemerintah 
1. Karakteristik 

monopoli 

2. Monopoli 

dengan banyak 

pabrik 

3. Kebijakan 

diskriminasi 

harga 

4. Monopoli 

bilateral 

5. Monopoli dan 

pemerintah 

 

Self Directed 
Learning 

 

Evaluasi 
Capaian 
Pembelajaran 
(ECP) 2  
Ujian tertulis 
menganalisis 
dan 
menjelaskan 

HARDSKILL: 
Ketepatan 
jawaban  
 
SOFTSKILL:  
1. Kejujuran 
2. Disiplin 

25% 

9 9 

 X 50 
menit 

HARDSKILLS 
1. Mahasiswa mampu 

memahami materi yang 

disampaikan (L3) 

2. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4) 
3. Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 

mengaplikasikan oligopoli 

dan persaingan 

monopolistis (L6) 

 
SOFTSKILLS 
Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

Kartel dan 

persaingan 

monopolistik 

1. Ayat-ayat Al-
Qur’an tentang 
berlomba-lomba 
dalam kebaikan 
dan takwa 

2. Kartel 
3. Kurva 

permintaan 
patah 

4. Persaingan 
bukan harga 
pada persaingan 
monopolistik 

 

1.  Discoveri 
Learning 

2.  Self 
Directed 
Learning 

1. 
Menganalisis 
dan 
mengaplikasi
kan perilaku 
kartel, 
oligopoli 
dengan 
persekutuan 
dan tanpa 
persekutuan, 

Persaingan 
bukan harga 

3. Pembuatan 

makalah 

HARDSKILL: 

1. Penjelasan 
dan analisis 
kurva 

2. Kedalaman 
analisis dan 
aplikasi 
dalam 
ekonomi  

SOFTSKILL: 

1. Kejujuran  

2. Disiplin  

10% 



dan disiplin dalam perkuliahan, 

tugas dan ujian/evaluasi (L1) 

kelompok 

tentang 

persaingan 

monopolistik 

dan oligopoli 

10  10 

3 X 50 

menit 

HARDSKILLS 
1. Mahasiswa mampu 

memahami materi yang 

disampaikan (L3) 

2. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  
3. Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 

mengaplikasikan dalam 

materi dan kasus (L6) 
 

SOFTSKILLS 
Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam perkuliahan, 

tugas dan ujian/evaluasi (L1) 

Persaingan 

monopolistik dan 

perusahaan 

dominan 

1. Ayat-ayat Al-
Qur’an tentang 
bekerja secara 
profesional 

2. Perusahaan 
pemimpinan 
harga dan 
pengikut harga 

3. Perusahaan 
dominan 

4. Persaingan 
monopolistik 
dengan 
masuknya 
perusahaan baru 

5. Penentuan harga 
tempat basis 
  

1.  Discoveri 
Learning 

2.  Self 
Directed 
Learning  

Menganalisis 
dan 
mengaplikasi
kan 
persaingan 
monopolistik 
dan perilaku 
perusahaan 
dominan 
dalam 
ekonomi dan 
bisnis  

HARDSKILL: 

1. Penjelasan 
dan analisis 
kurva 

2. Kedalaman 
analisis dan 
aplikasi 
dalam 
ekonomi  

SOFTSKILL: 

1. Kejujuran  

2. Disiplin  

5% 

11  11 

3 X 50 

menit 

HARDSKILLS 
1. Mahasiswa mampu 

memahami materi yang 

disampaikan (L3) 

2. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4) 
3. Mahasiswa mampu 

Penyesuaian model 

perilaku ekonomi 
1. Ayat-ayat Al-

Qur’an tentang 

tanggung jawab 

setiap individu 

sebagai kholifah 

di bumi 

1.  Discoveri 
Learning 

2.  Self 
Directed 
Learning 

Menganalisis 
dan 
mengaplikasi
kan 
penyesuaian 
model 
perilaku 
ekonomi 
dalam 

HARDSKILL: 

1. Penjelasan 
dan analisis 
kurva 

2. Kedalaman 
analisis dan 
aplikasi 

5% 



menganalisis dan 

mengaplikasikan materi 

dan kasus (L6)  

 
SOFTSKILLS 
Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam 

perkuliahan, tugas dan 

ujian/evaluasi (L1) 

2. Maksimisasi 

keuntungan 

3. Kebijakan harga 

biaya rata-rata 

 

 

kegiatan 
ekonomi dan 
bisnis 

dalam 
ekonomi  

SOFTSKILL: 

1. Kejujuran  

2. Disiplin  

12  12 

1,5 X 50 
menit 

HARDSKILLS 

1. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  

2. Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 

mengaplikasikan materi 

dan kasus (L6) 

SOFTSKILLS 

Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam perkuliahan, 

tugas dan ujian/evaluasi (L1) 

 

Kartel, Persaingan 

monopolisti dan 

perilaku 

perusahaan 

dominan 

1. Kartel 
2. Persaingan harga  
  dan bukan harga 
3. Perusahaan  
  penentu harga 

Self Directed 
Learning 

 

Evaluasi 
Capaian 
Pembelajaran 
(ECP) 3  
Ujian tertulis  

HARDSKILL: 
Ketepatan 
jawaban  
 
SOFTSKILL:  
1. Kejujuran 
2. Disiplin 

25% 

13  13 

3 X 50 
menit 

HARDSKILLS 
1. Mahasiswa mampu 

memahami materi yang 

disampaikan (L3) 

2. Mahasiswa mampu 

Maksimisasi 

keuntungan pada 

model penyesuaian 

ekonomi 
 

1. Ayat-ayat Al-
Qur’an tentang 
perintah 
berhemat dan 
bersikap cermat 

1.  Discoveri 
Learning 

2.  Self 
Directed 
Learning 

1. 
Menganalisis 
dan 
mengaplikasi
kan model 

HARDSKILL: 

1. Penjelasan 
dan analisis 
kurva 

10 % 



berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  

SOFTSKILLS 
Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam perkuliahan, 

tugas dan ujian/evaluasi (L1) 

 

 2. Pengaruh 
perubahan biaya 
tetap 

3. Pengaruh 
perubahan biaya 
variabel 

4. Pengaruh biaya 
advertensi 
 

 

penyesuaian 
ekonomi pada 
kasus 
perubahan 
biaya tetap, 
biaya variabel 
dan biaya 
advertensi 
dalam 
ekonomi dan 
bisnis 
2. Membuat 
makalah 
tentang 
aplikasi 
kebijakan 
advertensi 
terhadap 
perilaku 
perusahaan 
persaingan 
monopolistik 

2. Kedalaman 
analisis dan 
aplikasi 
dalam 
ekonomi  

SOFTSKILL: 

1. Kejujuran  

2. Disiplin  

14 

 

 14 

3 X 50 
menit 

HARDSKILLS 
1. Mahasiswa mampu 

memahami materi yang 

disampaikan (L3) 

2. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  
3. Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 

mengaplikasikan dalam 

Penentuan harga 

dan kuantitas 

rintangan dan 

model manajerial 
 

1. Ayat-ayat Al-

Qur’an tentang 

larangan 

berbuat curang 

dan penipuan 

2. Harga rintangan 

3. Kuantitas 

rintangan 

4. Model 

manajerial 

 

1. Contextual 
Instruction  

2. Discovery 
Learning 

3. Self Directed 

Learning 

Menganalisis 
dan 
mengaplikasi
kan harga 
rintangan, 
kuantitas 
rintangan dan 
model 
manajerial 
dalam 

HARDSKILL: 

1. Penjelasan 
dan analisis 
kurva 

2. Kedalaman 
analisis dan 
aplikasi 
dalam 
ekonomi  

5% 



kasus dan materi (L6) 

 
SOFTSKILLS 
Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam perkuliahan, 

tugas dan ujian/evaluasi (L1) 

 

ekonomi dan 
bisnis 

SOFTSKILL: 

1. Kejujuran  

2. Disiplin  

15 

 

3 X 50 

menit 

HARDSKILLS 

1. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  

2. Mahasiswa mampu 

melakukan penelusuran 

materi, kasus dan bahan 

pembelajaran lainnya (L5) 

3. Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 

mengaplikasikan materi 

dan kasus (L6) 

SOFTSKILLS 

1. Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi 

kejujuran dan disiplin 

dalam perkuliahan, tugas 

dan ujian/evaluasi (L1) 

2. Mahasiswa mampu 

melakukan tugas/kerja 

dalam tim (L2) 

Teori permainan 

(game theory) dan 

pengambilan 

keputusan 

perusahaan 
 

1. Ayat-ayat Al-
Qur’an untuk 
mempersiapkan 
hari esok 
dengan baik 

2. Teori permainan 
(game theory) 

3. Dominant 
strategy 

4. Dilema 
narapidana 

5. Keseimbangan 

Nash 

6. Teori 

pengambilan 

keputusan 

perusahaan 

 

 

 

 

 

 

1. Small Group 

Discussion  

2. Cooperatif 

learning 

 

Menganalisis 
dan 
mengaplikasi
kan teori 
permainan 
(game theory) 
dan 
pengambilan 
keputusan 
perusahaan 
dalam 
ekonomi dan 
bisnis 

HARDSKILL: 

1. Format 
makalah 

2. Substansi  
3. Tata tulis  

SOFTSKILL: 

1. Strategi 
komunikasi 

2. Kerjasama  

15% 



 

 

 16 16 

2 X 50 

menit 

HARDSKILLS 

1. Mahasiswa mampu 

berargumentasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik serta logis (L4)  

2. Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 

mengaplikasikan materi 

dan kasus (L6) 

SOFTSKILLS 

Mahasiswa mampu 

menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam perkuliahan, 

tugas dan ujian/evaluasi (L1) 

 

Teori permainan 

(game theory) dan 

pengambilan 

keputusan 

perusahaan 
 

1. Teori permainan 

2. Harga dan 

kuantitas 

rintangan 

3. Kebijakan 

perubahan biaya 

advertensi 

Self Directed 
Learning 

 

Evaluasi 
Capaian 
Pembelajaran  
(ECP) 3 
Ujian tertulis 
esay, sifatnya 
tertutup 

HARDSKILL: 
Ketepatan 
jawaban  
 
 
SOFTSKILL:  
1. Kejujuran 
2. Disiplin 

25% 



RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN 1 

Nama  Mata Kuliah : Aplikasi Ekonomi Mikro dalam 

Ekonomi dan Bisnis 

SKS : 3 

Program Studi : Ekonomi Pertemuan ke : 3, 6, 

10 dan 

13 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Bobot nilai : 10% 

Materi:  Aplikasi Persaingan Sempurna dalam Kegiatan Ekonomi dan Bisnis 

A. TUJUAN TUGAS:  

 Mahasiswa mampu menyusun makalah dan mencari sumber informasi dan data serta 

menganalisis dan menjelaskan dalam suatu format laporan praktikum yang terstruktur 

 B. URAIAN TUGAS: 

  1. Obyek Garapan: Fenomena persaingan sempurna dalam kegiatan ekonomi dan bisnis 

kemudian dituangkan dalam bentuk laporan praktikum yang terstruktur 

2. Batasan yang harus dikerjakan: 

   Menyusun makalah perorangan tentang topik yang berkaitan dengan persaingan 

sempurna dalam fenomena ekonomi dan bisnis kemudian dianalisis dengan pendekatan 

ekonomi mikro 

3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 

a. Tugas pembuatan makalah sifatnya perorangan  

b. Tugas dikumpulkan di akhir semester  

c. Ditulis dalam bentuk word, 1,5 spasi, times new roman, minimal 10 halaman 

d. Dijilid cover warna putih 

4. Sistematika penulisan makalah : 

a. Pendahuluan 

b. Data dan fakta Ekonomi 

c. Analisis Mikro Ekonomi 

d. Kesimpulan  

5. Bobot dan sistem penilaian: 

  Bobot nilai untuk materi ini adalah 10 % dari total keseluruhan komponen penilaian 

 

C. KRITERIA PENILAIAN 

a. Penilaian HARDSKILL, bobot: 10% 

 

Skor Deskripsi Kemampuan 

≥80   Format laporan benar, substansi sangat baik, Tata tulis baik 

75-79 Format laporan benar, substansi baik, Tata tulis baik 

65-74 Format laporan benar, substansi baik, Tata tulis cukup 

60-64 Format laporan benar, substansi cukup baik, Tata tulis baik 

50-59 Format laporan benar, substansi cukup, Tata tulis cukup 

35-49   Format laporan benar, substansi kurang, Tata tulis kurang 

<35   Tidak mengumpulkan makalah  

 

 

           Aspek yang dinilai berdasarkan pada: Format makalah, substansi dan Tata tulis  



RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN 2 

 

Nama  Mata Kuliah : Aplikasi Ekonomi Mikro dalam 

Ekonomi dan Bisnis 

SKS : 3 

Program Studi : Ekonomi Pertemuan ke : Setiap 

pertemuan 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Bobot nilai : 15% 

Materi                  :  Aplikasi Ekonomi Mikro dalam Ekonomi dan Bisnis   

 

 

B. TUJUAN TUGAS:  

 B. URAIAN TUGAS: 

 a. Obyek Garapan: Aplikasi Ekonomi Mikro dalam Ekonomi dan Bisnis 
  b. Batasan yang harus dikerjakan: analisis, diskusi dan membuat laporan lembar kerja     

a. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 

1) Mahasiswa secara berkelompok (tiap kelompok 3-5 mhs) berdiskusi dan 

melakukan analisis terhadap materi Aplikasi Ekonomi Mikro dalam Ekonomi 
dan Bisnis 

2) Hasil diskusi dan analisis disusun dalam suatu laporan lembar kerja 

3) Laporan lembar kerja praktikum dikumpulkan perorang 

   d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

      Laporan lembar kerja praktikum 

      e. Bobot dan sistem penilaian: 

       Bobot nilai untuk materi ini adalah 15 % dari total keseluruhan komponen penilaian 

 

 

C. KRITERIA PENILAIAN 

a. Penilaian HARDSKILL, bobot: 10% 

 

Skor Deskripsi Kemampuan 

≥80   Format laporan benar, substansi sangat baik, Tata tulis baik 

75-79 Format laporan benar, substansi baik, Tata tulis baik 

65-74 Format laporan benar, substansi baik, Tata tulis cukup 

60-64 Format laporan benar, substansi cukup baik, Tata tulis baik 

50-59 Format laporan benar, substansi cukup, Tata tulis cukup 

35-49   Format laporan benar, substansi kurang, Tata tulis kurang 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis secara logis dan sistematis, mampu 

melakukan penyelesaian persoalan dengan baik, mampu menjunjung tinggi kejujuran 

dan disiplin dalam tugas, mampu melakukan tugas/kerja tim mengenai pengembangan 

dan pendalaman materi Aplikasi Ekonomi Mikro dalam Ekonomi dan Bisnis. Mahasiswa 

mampu mampu melakukan penelusuran materi, kasus dan bahan pembelajaran 

lainnya, dan mahasiswa mampu melakukan analisis materi dan kasus.  

 

           Aspek yang dinilai berdasarkan pada: Format makalah, substansi dan Tata tulis  



Skor Deskripsi Kemampuan 

<35   Tidak mengumpulkan makalah  

        b. Penilaian SOFTSKILL 

   Aspek yang dinilai berdasarkan pada Kedisiplinan, bobot 3% 

 

Skor Deskripsi Kemampuan 

≥80 Jujur dan mengumpulkan hasil tepat waktu 

75-79 Jujur dan mengumpulkan hasil terlambat 3 menit 

65-74 Jujur dan mengumpulkan hasil terlambat 6 menit 

60-64 Jujur dan mengumpulkan hasil terlambat 9 menit 

50-59 Jujur dan mengumpulkan hasil terlambat 10 menit 

35-49 Jujur dan mengumpulkan hasil terlambat 15 menit 

<35 Tidak mengumpulkan hasil resume 

 

D. BAHAN PEMBELAJARAN  

1. Modul 

2. Power Point  

3. Lembar kerja 

 

E. LEMBAR KERJA 

Mata Kuliah    :  Apliksi Ekonomi Mikro dalam Ekonomi dan Bisnis 

Materi                 :   

 

Nama  Mahasiswa          Nomor mahasiswa      

............................................................  .................................... 

D. BAHAN PEMBELAJARAN  

1. Modul 

2. Power Point 

3. Lembar kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADING SCHEME DAN KRITERIA PENILAIAN AKHIR 

  MATA KULIAH HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL 

 

NA = ∑ ( ECP 1 + ECP 2 + ECP 3 + T1 + T2) 

 

 

Nilai Skor Deskripsi Kemampuan 

A ≥80 Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat istimewa 

AB 75-79 Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat sangat baik 

B 65-74 Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat baik 

BC 60-64 Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat cukup baik 

C 50-59 Mencap[ai capaian pembelajaran dengan predikat cukup 

D 35-49 Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat kurang 

E <35 Gagal mencapai capaian pembelajaran 
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